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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة عشرة
  ٢٠١٣مايو / أيار٣ -أبريل / نيسان٢٢جنيف، 

 ٥  السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة     موجز أعدته املفوضية      
  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *أملانيا    

 جهة معنية إىل عملية االستعراض      ٢٣هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من          
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس حقـوق            . )١(الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من           . ١٧/١١٩قرره  اإلنسان يف م  
جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيمـا يتـصل                

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص، مراجـع املعلومـات            . بادعاءات حمددة 
وعمـالً  . مكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري      الواردة يف التقرير، كما مت قدر اإل      

، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسـسة          ١٦/٢١بقرار اجمللس   
الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على التقيد الكامل            

لسامية حلقوق اإلنـسان النـصوص      وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية ا     . مببادئ باريس 
وقد روعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض       . الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة     

  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

__________ 

 . مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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معلومات مقدمة من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولـة            -أوالً  
   التقيد الكامل مببادئ باريسموضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على

  واإلطارساسية األعلومات امل  -ألف  
عن أسفه لعـدم تـصديق حكومـة        ) املعهد(أعرب املعهد األملاين حلقوق اإلنسان        -١

على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين         ) أملانيا(مجهورية أملانيا االحتادية    
ياري للعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية      وأفراد أسرهم، والربوتوكول االخت 

  . )٢( لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان١٢واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول رقم 
وأوصى املعهد أملانيا بتوضيح مدى قابلية تطبيق التزاماهتا املتعلقة حبقـوق اإلنـسان           -٢

ات العسكرية الدولية، ومـسامهتها يف      خارج إقليمها وهو أمر هام ملشاركة أملانيا يف العملي        
  .)٣(تعزيز تدابري الترحيل اليت يتخذها االحتاد األورويب يف إطار مراقبة احلدود

وذكر املعهد األملاين حلقوق اإلنسان أن احملكمة الدستورية األملانية عززت معاهدات             -٣
ى تفـسري حقـوق     األمم املتحدة حلقوق اإلنسان إذ رأى أنه ينبغي أخذها يف احلسبان لـد            

وأوصى املعهد بأن تنفذ احملاكم هذا احلكم، وبأن تقّيم احلكومـة     . اإلنسان املكفولة دستورياً  
االحتادية وحكومات الواليات مدى دستورية املقترحات التشريعية يف إطار هذه املعاهدات،           

  .)٤(فضالً عن االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
سحبت مجيع حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل، وأوصـى         والحظ املعهد أن أملانيا       -٤

  .)٥(بأن توائم أملانيا قوانينها الوطنية مع التزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
ذكر املعهد األملاين حلقوق اإلنسان أن تقارير أملانيا املقدمـة إىل آليـات حقـوق                 -٥

" الربملـان االحتـادي   "االستعراض الدوري الشامل، مل تنـاقش إال يف         اإلنسان، مبا يف ذلك     
مل تنظر بصفة منتظمة يف االلتزامات والتوصيات اخلاصـة حبقـوق          " برملانات الواليات " وأن

  .)٧(وأشار أيضاً إىل عدم مراقبة تنفيذ التوصيات بصفة منتظمة. )٦(اإلنسان

ق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين       تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقو      -جيم  
  الدويل الواجب التطبيق

ذكر املعهد أن أملانيا ال متلك استراتيجية شاملة ملواجهـة التمييـز العنـصري وأن                 -٦
أيديولوجية اليمني املتطرف، ودعا إىل فهم أوسع نطاقاً للعنـصرية          يف  العنصرية ختتزل غالباً    

  .)٨(لي، واملؤسسييشمل التمييز غري املباشر، واهليك
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وذكر املعهد أن الشرطة تلجأ إىل التنميط اإلثين، وهي ممارسة أقرهتا إحدى حمـاكم                -٧
  .)٩(الدرجة األوىل، ودعا إىل حظر قانوين للتنميط العرقي التمييزي

وذكر املعهد أن الضحايا ال يلتمسون التدخل القضائي إال نادراً رغم التمييز الواسع               -٨
ودعا إىل توعية األشخاص املميَّز ضدهم حبقوقهم املختلفة،        . ع جماالت احلياة  االنتشار يف مجي  

كما دعا إىل تضمني القانون العام للمساواة يف املعاملة نصاً          . وإىل حتسني إعمال هذه احلقوق    
  . )١٠(بشأن الدعاوى اجلماعية

نذ وقـت   موذكر املعهد أن البيانات املتعلقة بالعنف الذي متارسه الشرطة أظهرت             -٩
تفاوتاً بني عدد الشكاوى وعدد اإلجراءات اجلنائية، وكذلك بني عـدد اإلجـراءات           طويل  

تجـرمي  لضباط الـشرطة    مقاومة  املعهد إىل زيادة    عزاه  وعدد اإلدانات، األمر الذي     اجلنائية  
  . )١١(زمالئهم، وصعوبة إثبات هذه اجلرائم

دية حتظر استخدام القوة يف مستشفيات      وأشار املعهد إىل أن احملكمة الدستورية االحتا        -١٠
يتطلب ذوي اإلعاقة النفسية األمراض النفسية، وذكر أن توفري محاية كافية حلقوق األشخاص 

  . )١٢(الطوعيةإنشاء ممارسة للرعاية النفسية تقوم على 
شكك يف قانونية ختان الـذكور      ابتدائية  حمكمة  صادراً عن   وذكر املعهد أن حكماً       -١١

قانونية عمليات اخلتان اليت تنفذ بأحـدث       ضمان   وأن أغلبية برملانية دعت إىل       ،نيةبدوافع دي 
 وأن املناقشة العامة أظهرت زيادة الوعي حبقوق الطفل،         ،الطرق وبدون معاناة ال ضرورة هلا     

. ه، ولدور الدولة يف هـذا اجملـال       يطفل ولوالد للغري متمايز للحرية الدينية     رغم وجود فهم    
وذكر املعهد أن تسوية هذا التنـازع  . اهات للحط من شأن األقليات الدينية   أظهرت اجت  كما

يف احلقوق عن طريق القانون اجلنائي ميثل مشكلة ألنه يوصم الوالدين نتيجة لقرار ضـمريي               
  .)١٣(ديين بدافع
 ال تنص بصورة كافية على التقاضي       اتوذكر املعهد أن املمارسة القانونية والتشريع       -١٢

ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مقارنة بالتقاضي بـشأن احلقـوق املدنيـة            بشأن احلقو 
 وبطبيعتـها   عدم قابلية مجيع حقوق اإلنـسان للتجزئـة       بوأوصى بالتزام أقوى    . والسياسية

  .)١٤(املتساوية والعاملية
وأوصى املعهد احلكومة االحتادية وحكومات الواليات بتوسيع نطاق التثقيف بشأن            -١٣

التدريب علـى حقـوق     بتكثيف أنشطة   كما أوصى   . اإلنسان وتكثيفه يف املدارس   حقوق  
، وسلطات السجون، وتوفري التدريب بـشأن  واألجهزة األمنيةاإلنسان املوجهة إىل الشرطة،     

حقوق اإلنسان للموظفني الطبيني وموظفي الرعاية الصحية، فضالً عن العـاملني يف املهـن              
  .)١٥(االجتماعية األخرى

ذكر املعهد أن تدابري تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت عرضـتها             و  -١٤
احلكومة االحتادية يف خطة عملها الوطنية غري متوائمة بصورة كافية مع حقوق األشـخاص              
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 تعلـيمهم يف مـدارس      يتلقون يف املائة من األطفال ذوي اإلعاقة        ٨٥فقرابة  . ذوي اإلعاقة 
تقريباً لاللتزام املتعلق بسرعة إنـشاء نظـام تعليمـي شـامل             الوالياتمتتثل  وال  . خاصة
  .)١٦(للجميع

واألشـخاص  شؤوهنم، لوصاية يف مجيع لوذكر املعهد أن األشخاص الذين خيضعون    -١٥
  .)١٧(املودعني يف مؤسسات وفقاً ألحكام حماكم جنائية ُيحرمون من حقوقهم االنتخابية

تاح هلم سبيل انتصاف فعال ضـد عمليـات         وذكر املعهد أن ملتمسي اللجوء ال يُ        -١٦
وقال . ، وطلب إعادة املراجعة القضائية الوطنية يف هذا الصدد        "بلدان ثالثة آمنة  "الترحيل إىل   

 شـهراً، ينبغـي أن      ١٨إن مدة االحتجاز قبل الترحيل، اليت ميكن فرضها ملدة قد تصل إىل             
  .)١٨(من الفئات الضعيفةألشخاص ُتخفَّض بشكل ملموس وينبغي أن ُيمنع فرضها على ا

ال ميارسون حقهـم يف     " األشخاص الذين ال حيملون وثائق إقامة     "وذكر املعهد أن      -١٧
احلصول على الرعاية الصحية واحلماية القضائية من ظروف العمل االستغاللية خوفـاً مـن              

ات الشخصية واحملاكم ملزمة بإحالة البيانالعامة الرعاية الصحية دوائر وأشار إىل أن . ترحيلهم
والوكاالت املختصة املعنية إىل اإلدارات احلكومية " ال حيملون وثائق إقامةاألشخاص الذين "  ل

  .)١٩("بإنفاذ القانون
وذكر املعهد األملاين حلقوق اإلنسان أن ضحايا االجتار بالبشر ال يتلقون تـصاريح               -١٨

هـذا  كشهود ضـد مـرتكيب      م  إقامة إال إذا كانوا مستعدين وقادرين على اإلدالء بشهادهت        
املصاحل الفـضلى للطفـل،     ،  )٢٠(يف االعتبار عند البت يف مسألة اإلقامة      وال تؤخذ   . االجتار
  .املستحقةصحة الضحايا وال إمكانية رفع دعاوى مدنية للتعويض عن األضرار واألجور  وال
يم شامل حلقـوق    وأشار املعهد إىل أن مشاريع التعاون اإلمنائي الثنائية تفتقر إىل تقي            -١٩

شر تن ، فإهنا مل  درة الدولية للشفافية يف املعونة    ولئن كانت أملانيا وقعت على املبا     . )٢١(اإلنسان
وحيث املعهد أملانيا على    .  وعمليتها وبراجمها  برامج التنمية بصفة منتظمة معلومات عن حمتوى      

  .)٢٢( مبوجب تلك املبادرةاتنفيذ التزاماهت

  دمة من جهات معنية أخرىاملعلومات املق  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
والدائرة الوطنية لتنسيق مكافحة    ،  ٦والورقة املشتركة    العفو الدولية،    ذكرت منظمة   -٢٠

ة االتفاقية الدولي على  أن أملانيا ينبغي أن تصدق      االجتار باملرأة والعنف ضد املرأة أثناء اهلجرة        
  . )٢٣(قوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهمحل
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لعهـد  لأملانيا أن تصدق على الربوتوكول االختياري       على  نظمة أيضاً أن    املوذكرت    -٢١
  .)٢٤(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 الدولية  ىل أنه وإن كانت أملانيا صدقت على االتفاقية        إ ٦وأُشري يف الورقة املشتركة       -٢٢
حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واعترفت أيضاً باختـصاص اللجنـة، فـإن              

  .)٢٥(االختفاء القسري مل يزل غري مدون باعتباره جرمية مبوجب القانون اجلنائي األملاين
تفاقية الأن أملانيا وقعت على الربوتوكول االختياري إىل  ٦الورقة املشتركة وأشارت   -٢٣

  .)٢٦( بالتصديق على هذا الربوتوكولها، وأوصت املتعلّق بإجراء تقدمي البالغاتطفلحقوق ال
لعهـد  لأملانيا بالتصديق على الربوتوكول االختيـاري        ٦الورقة املشتركة   وأوصت    -٢٤

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعلى اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة           
  .)٢٧(الفساد
أن أملانيا مل تنفذ سحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفـل           الورقة ذاهتا   وذكرت    -٢٥

 ال يزال األطفال ملتمسو اللجوء الذين تتجاوز        ،ونتيجة لذلك . وإعالناهتا بشأن هذه االتفاقية   
  .)٢٨( يعاملون معاملة البالغني،ستة عشر عاماًالأعمارهم 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
  .)٢٩(أملانيا أن تدرج حقوق األطفال يف دستورهاعلى أن  ١ الورقة املشتركة جاء يف  -٢٦
الشبكة الدولية للقضاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املـواد            ذكرت  و  -٢٧

أن القـانون    )لقضاء على استغالل األطفـال    ا شبكة(اإلباحية واالجتار هبم ألغراض جنسية      
 األطفال يف املواد اإلباحية واالجتار باألطفال ال يتـسق اتـساقاً            الوطين الذي يعاجل استغالل   

إىل تعريف واضح لعبـارة     كامالً مع املعايري الدولية واإلقليمية الدنيا ذات الصلة وأن االفتقار           
  .)٣٠(ميكن حتديدها يف هذا القانونيشكل فجوة كبرية " استغالل األطفال يف املواد اإلباحية"

أن القانون اجلنائي ينص على  لدولية للقضاء على استغالل األطفال      الشبكة ا وذكرت    -٢٨
حلمايـة  األعلـى   ستويات  املأن عمر املوافقة اجلنسية هو أربعة عشر عاماً، ولذلك ال تطبق            

 إال على األطفال الذين تقل أعمارهم عن أربعة عـشر           ،ألطفال املتاجر هبم ألغراض جنسية    ا
لقانون اجلنائي لكفالة محاية متساوية جلميع األطفال الذين        بتنقيح ا الشبكة  وأوصت  . )٣١(عاماً

  .)٣٢(تقل أعمارهم عن مثانية عشر عاماً
معّرف بغاء األطفال غري    وذكرت الشبكة الدولية للقضاء على استغالل األطفال أن           -٢٩

  .)٣٣(وأوصت باعتماد تعريف واضح لبغاء األطفال يف هذا القانون. يف القانون الوطين
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  طار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامةاإل  -٣  
اللجنـة  (األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبا        أوصت اللجنة     -٣٠

بزيادة اختصاصات وكالة مكافحة التمييز االحتادية لتشمل سـلطة التحقيـق يف            ) األوروبية
ذ إجراءات قضائية واملشاركة فيها؛ وختصيص موارد كافية        الشكاوى الفردية، واحلق يف اختا    

  .)٣٤(هلذه الوكالة
أملانيا أن تكفل متكني الوكالة الوطنيـة ملنـع         على  وذكرت منظمة العفو الدولية أن        -٣١

بصورة فعالة، من خالل عدة إجراءات من بينـها إتاحـة مـوارد        أداء مهامها   التعذيب من   
  .)٣٥(هلا كافية
أن املشاورات مع اجلهات املعنية يف اجملتمع املدين بشأن          ٦قة املشتركة   وذكرت الور   -٣٢
املشاورة بشأن استعراض منتصف     كانت رديئة، وأن     ذ نتائج االستعراض الدوري الشامل    تنفي

  .)٣٦(املدة مل ُتنظم على اإلطالق
روح وغايـات مبـادئ     أن تـدعم    أملانيـا   على   أن   ٨وذكرت الورقة املشتركة      -٣٣

باملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اجلنس       تا بإدراج املسائل املتعلقة     يوغياكار
، يف سياساهتا اخلارجية، ويف سياساهتا املتعلقة بالتعـاون الـدويل           وحاملي صفات اجلنسني  

  .)٣٧(والتنمية

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
إىل قبـول أملانيـا     ) اجلمعيـة (أشارت مجعية محاية احلقوق املدنية وكرامة اإلنسان          -٣٤

 من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري        )٣٨(١٣-٨١التوصيات الواردة يف الفقرة     
 باجلرائم ذات الدوافع العنصرية ورحبت بـاجلهود        ة املتعلق )٣٩()تقرير الفريق العامل  (الشامل  

ولكنـها  . )٤٠( وجمموعات النازيني اجلـدد    ولة للقضاء على العنصرية وكراهية األجانب     املبذ
أنه ال يزال من الضروري أن تعارض اهليئات التشريعية واهليئات املعنيـة بإنفـاذ           أشارت إىل   

عنـصرية  قائمـة علـى ال     ت إيديولوجيا ة أي  وثابتة، بصفة مستمرة جبميع مستوياهتا،   القانون  
  . )٤١(، واألنشطة العنيفة املرتبطة هبااجلديدةنازية واألفكار الكراهية األجانب و

تقريـر  من   )٤٢(١٨-٨١أن أملانيا قبلت التوصية الواردة يف الفقرة        اجلمعية  وذكرت    -٣٥
، اليت تتعلق جبملة أمور من بينها التعصب العنصري، لكنها مل ُتنفذ جـوهر              )٤٣(الفريق العامل 
  .)٤٤(هذه التوصية
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للجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبـا أملانيـا           وحيَّت ا   -٣٦
وركزت على ضرورة بذل    . اللتزامها باستنكار ومكافحة مجيع أشكال مظاهر معاداة السامية       

  .)٤٥(ملموسةجهود مستمرة لكفالة حتويل هذا االلتزام إىل إجراءات 
أو قوانني  حمددة  خطة عمل أو برامج     لك  ال مت أن أملانيا    ٦وذكرت الورقة املشتركة      -٣٧

كذلك ال توجد مراقبـة شـاملة       . )٤٦(أو مبادرات إدارية لتنفيذ التوصيات املتعلقة بالعنصرية      
  . )٤٧(توثيق للجرائم املرتكبة بدوافع عنصرية وال
القانون العام  أن  وأشارت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إىل أنه رغم            -٣٨

على حقوق ميكن   ضحايا التمييز   حصول  ة يف املعاملة يشكل خطوة هامة حنو ضمان         للمساوا
وأوصت اللجنة األوروبيـة    . )٤٨(نص هذا القانون  ، فإن هناك جماالً لتحسني      التقاضي بشأهنا 

أملانيا بأن تفحص بدقة الطريقة اليت ُتطبق هبا األحكام املتعلقة بالسكن والتعلـيم والتمثيـل               
  .)٤٩(ارسة، وأن تنقحها، إذا لزم ذلكالقانوين يف املم

وجود القانون العام بشأن    أن كثرياً من الناس ال يعرفون ب      وذكرت اللجنة األوروبية      -٣٩
رغم أن التمييز العنصري يبقى ظاهرة هامـة يف احليـاة           املساواة يف املعاملة ونطاقه وغرضه      

 لغات األقليات التابع جمللس أوروبا وقد أوصى امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو. )٥٠(اليومية
حصول األشـخاص األكثـر     بإذكاء وعي اجلمهور هبذا القانون وكفالة       ) امليثاق األورويب (

  .)٥١(عرضة للتمييز على معلومات وافية عن سبل االنتصاف املتاحة
أن التدابري املتخذة ملواجهة العنصرية مركزة بصفة أساسـية          امليثاق األورويب    وذكر  -٤٠
  . )٥٢(املتطرف وال توفر استجابة كافية للكثري من أبعاد ومظاهر العنصريةاليمني ى حركات عل
باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليـات     جمللس أوروبا املعنية    ودعت اللجنة االستشارية      -٤١

. )٥٣(أبعادهـا ومظاهرهـا الكـثرية     بأملانيا إىل مكافحة العنصرية     الوطنية وامليثاق األورويب،    
حبث على  أملانيا  أوروبا  جعت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس         وش

 البعد العنـصري  القانون اجلنائي القائم نظام العدالة اجلنائية من كشف         به  الذي ميكّن   املدى  
يف القانون على أن الدوافع العنـصرية تـشكّل         بوضوح  للجرائم، وأوصت أملانيا بأن تنص      

  . )٥٤(ددة للعقوبة على مجيع اجلرائمظروفاً مش
وذكرت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللـس أوروبـا أن              -٤٢
اخلطاب املُحرض على الكراهية، مبا يف ذلك الدعاية العنـصرية علـى            النامجة عن   وادث  احل

ينبغي أن تشمل و ،ليلزم بذل جهود ملنع ارتكاب هذه األفعا  ، وأنه    ما فتئت حتدث   ،اإلنترنت
  .)٥٥(التطبيق الفعال للقانون اجلنائيهذه اجلهود 

باعتماد تدابري ملنع نشر    وأوصى امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات           -٤٣
من خالل بعض وسائل اإلعـالم، وعلـى اإلنترنـت،          والكالم العنصري   األفكار املسبقة   

  . )٥٦(الرياضيةاملالعب  ويف
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كرت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبا أنه لـئن            وذ  -٤٤
 التعليقات أو النربات اليت تنم عـن        ،تفادى يف أغلب احلاالت   يكان معظم األحزاب الرئيسية     

التركيز بصفة أساسية على    حنت حنو   بعض اخلطابات اليت تستهدف املسلمني      فإن  العنصرية،  
اللجنة وأوصت . )٥٧(ز املسلمني املفترض عن االندماج يف اجملتمع األملاين   مسائل األمن، أو عج   
سحب التمويل العام من املنظمات اليت تشجع العنـصرية وكراهيـة           لبأن تسّن أملانيا قانوناً     

  .)٥٨(األجانب ومعاداة السامية
م حبق   عن القلق إزاء التمييز والوص     ٧ والورقة املشتركة    ٤وأعربت الورقة املشتركة      -٤٥

 هؤالء األشـخاص مـن      ، حيث يستبعد  األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري     
منـهم   األطباء عنـدما يلتمـسون   ويتعرضون لإلهانات وتشويه السمعة ويرفضهم أُسرهم،  

  . )٥٩(املساعدة الطبية
صابني بفريوس  إن كان أكثر من ثلثي األشخاص امل      وأنه   ٧وذكرت الورقة املشتركة      -٤٦

هبذا ألهنم مصابون   من اخلدمة   أشخاص  فصل  فإنه تتُم حاالت     يعملون،   املناعة البشري نقص  
وال يوفر قانون مكافحة التمييز محاية لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعـة            . الفريوس

  .)٦٠(أخرى يعانون من أمراض مزمنة خطريةالذين البشري، 
يعانون من التمييز من ِقبـل      جلنسانية  مغايري اهلوية ا  أن   ٧املشتركة  وذكرت الورقة     -٤٧

تنفيذ املبادئ التوجيهية   بوحثت أملانيا على التصدي هلذا التمييز       . السلطات وأصحاب العمل  
  .)٦١(ذات الصلة الصادرة من االحتاد األورويب، فضالً عن معايري حقوق اإلنسان الدولية

راكة مـسجلة مـع     أن األشخاص الذين يعيشون يف ش      ٨وذكرت الورقة املشتركة      -٤٨
املتزوجني على  باآلباء  أطفال يعانون من الغنب مقارنة      ويعيش معهم   اجلنس  أشخاص من نفس    

يدفعون ضرائب أكثر وال ُيمنحون مجيـع احلقـوق املمنوحـة لألسـر             فهم   ،حنو تقليدي 
  .)٦٣(ال ُيتاح هلم سوى وصول حمدود إىل خدمات الصحة اإلجنابية لألسرةو. )٦٢(التقليدية

 من تقريـر    ٢٢-٨١إىل التوصيات الواردة يف الفقرة       ٨شارت الورقة املشتركة    وأ  -٤٩
إطالق خطة عمـل  ب ودعت أملانيا إىل متابعة التزاماهتا       )٦٥(، اليت قبلتها أملانيا   )٦٤(الفريق العامل 

  .)٦٦("اجلنسانيةمغايري اهلوية "وطنية ملكافحة كره املثليني جنسياً و
أن حقوق األطفال حاملي صفات اجلنس اآلخر ُتنتهك         ٥وذكرت الورقة املشتركة      -٥٠
نوع اجلنس أثنـاء طفولتـهم      إلعادة حتديد   عمليات جراحية   وإجراء  تحديد نوع اجلنس،    ب

وذكرت أن الرابطة األملانية لطب األطفال تنصح الوالدين بإرجـاء          . املبكرة بدون موافقتهم  
  . )٦٧(نوع جنسهق بتحديد املتعلالقرار ليتخذ اجلراحة حىت يكرب الطفل مبا يكفي 

 بإلغاء تقييمات اخلرباء وإجراءات احملاكم اخلاصة بتغيري        ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٥١
وذكرت أن اهلوية اجلنسانية    . )٦٨(اهلوية اجلنسانية للطفل ألهنا غري معقولة وتتسّبب يف التمييز        

من املستحيل  وأن  ظهر البدين،   اهلوية احملددة عند املولد ال ميكن تشخيصها من امل        املنحرفة عن   
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املـرء هبويتـه    إحساس  بدوام  أساليب الطب النفسي املتعلقة     باستخدام  إصدار تقييم للخرباء    
  .)٦٩(اجلنسانية

  وأمنه الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية   -٢  
أملانيا أن حتظر مبوجـب القـانون التـذرع         على  ذكرت منظمة العفو الدولية أن        -٥٢

لوماسية ضد التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة القاسـية أو الالإنـسانية             الدببالضمانات  
انتهاكات من هذا القبيل إذا ُنقـل إىل        تعرض الشخص إىل    املهينة كوسيلة ملواجهة خماطر      أو

  .)٧٠(بلد ثالث
وذكرت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبا أن عدد             -٥٣

 يف  التطرف أو كره األجانب أو معاداة الـسامية اسـتمر         يت ُترتكب بدوافع    جرائم العنف ال  
منفردين ضد ضحايا   ُترتكب   وأن كثرياً من هذه االعتداءات       ،يف السنوات األخرية  االرتفاع  
مجاعـات  وينتمـون إىل    مجاعة  شبان أو املراهقني الذين يتصرفون      جمموعات من ال  من ِقبل   
املتطرفـة  اجلماعـات اليمينيـة     قي الرؤوس أو غريهم من      من النازيني اجلدد أو حلي     منظمة

  . )٧١(معها ونفيتعاط أو
غـري  أن األطفال األجانب    الشبكة الدولية للقضاء على استغالل األطفال       وذكرت    -٥٤

 ،جتـار بالبـشر   لالضحايا  تبني أهنم   من دول غري دول االحتاد األورويب، الذين        املصحوبني  
، )٢٠٠٧(ا السادسة عشرة من العمر، وفقاً لقانون اإلقامـة          واوزُيعتربون مبثابة بالغني إذا جت    

وبالتايل ُيحرمون من الوصول إىل احلماية واملساعدة املتاحة لألطفال األملان واألطفـال مـن      
  .)٧٢(دول االحتاد األورويب األخرى

 )٧٣(٢٠١٢وذكرت منظمة الفرانسيسكان الدولية أن دراسـة أُجريـت يف عـام               -٥٥
خلصت إىل أن تقنني البغاء أدى إىل زيادة يف االجتـار           لعلم االقتصاد   عهد األملاين   املنشرها  و

وقدمت املنظمة توصيات تشمل تعديل قانون البغاء لكفالة عدم إمكان استخدام           . )٧٤(بالبشر
  .)٧٥(األعمال التجارية القائمة على البغاء يف أنشطة غري قانونية تتعلق باالجتار بالبشر

ائرة الوطنية لتنسيق مكافحة االجتار باملرأة والعنف ضد املرأة أثناء اهلجرة        الدوذكرت    -٥٦
أن النهج القائم على حقوق اإلنسان ضروري ملكافحة االجتار بالبشر مكافحة فعالـة، وأن              

وينبغي أن حيق للضحايا احلصول     . )٧٦(اإلجراءات املتخذة ينبغي أن تركز على محاية الضحايا       
صاريح عمل، بغض النظر عما إذا كانوا يتعاونون أو ال يتعاونون مـع             على تصاريح إقامة وت   

، ضمن مجلة أمور، الوصول إىل يكون من حقهموينبغي أن . الوكاالت املكلفة بإنفاذ القوانني
وحيثمـا يكـون    . االجتماعية األملانية الرعاية  التعليم والتدريب واالستحقاقات وفقاً لقانون      

على مصاحل الطفـل الفـضلى      دائماً   أن يكون تركيز السلطات       ينبغي ،الضحايا من القصَّر  
  .)٧٧(ورفاهه
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وذكرت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية              -٥٧
كوسيلة اخلصي اجلراحي   أن  ) اللجنة األوروبية (أو الالإنسانية أو املهينة التابعة جمللس أوروبا        

سياً يشكل تشويهاً وعملية ال رجعة فيها ال ميكن اعتبارها مبثابة ضـرورة             اجملرمني جن ملعاجلة  
  .)٧٨(اخلصي اجلراحيوأوصت اللجنة األوروبية بإيقاف . طبية، وإمنا مبثابة معاملة مهينة

أهنا تلقت ادعاءات قليلة ألشخاص حمتجزين،  التعذيب ملنعوذكرت اللجنة األوروبية    -٥٨
هلـم  ستخدام مفرط للقوة من ِقبل ضباط الشرطة الذين كالوا           تعّرضوا ال  ،مبن فيهم أحداث  

  .)٧٩(اللكمات والركالت بعد القبض عليهم
أن معظم خدمات الـدعم     الشبكة الدولية للقضاء على استغالل األطفال       وذكرت    -٥٩

 تركز على العنف اجلنـسي ضـد   الوالياتالشباب اليت تديرها رعاية  املقدمة من مؤسسات    
 املعنـيني ُمصمَّمة ملواجهة االحتياجـات اخلاصـة لألطفـال         ، وليست   ماألطفال بوجه عا  

بتقدمي مساعدة مالئمة وخدمات دعـم      الشبكة  وأوصت  . )٨٠(االستغالل اجلنسي التجاري  ب
ُمصمَّمة على وجه التحديد لتلبية احتياجـات األطفـال ضـحايا االسـتغالل اجلنـسي               

  .)٨١(التجاري
أن البحـوث   ألطفـال   البدنية ل  مجيع أشكال العقوبة     ذكرت املبادرة العاملية إلهناء   و  -٦٠

احلماية و ،العقوبة البدنية حمظورة  تظهر أن األطفال ال يزالون يتعرضون لإليذاء البدين رغم أن           
القانونية لألطفال متتثل اللتزامات أملانيا مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب             

  .)٨٢(نسانية أو املهينةاسية أو الالإاملعاملة أو العقوبة الق
العنـف  بـشأن   التعذيب أهنا تلقت عدة ادعـاءات       ملنع  وذكرت اللجنة األوروبية      -٦١

من سـجون   اللذين يتجسدان يف الضرب والتهديد واالبتزاز،        ،والترهيب فيما بني السجناء   
إىل اليقظـة   املعنيـة   ودعت اللجنة الـسلطات     . كولونيا وهريفورد واليبزيغ بصفة أساسية    

  .)٨٣(اصلة جهودها ملنع العنف فيما بني السجناءومو
أن سجن فرايبورغ يبقي االتـصاالت بـني   وذكرت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب     -٦٢

وهناك نقص يف   . موظفي السجن ونزالئه املودعني قيد االحتجاز التحفظي يف أدىن مستوياهتا         
كـذلك نـادراً    . لرتالء يف اجملتمـع   الرعاية النفسية واألنشطة العالجية لتيسري إعادة إدماج ا       

تكون ظروف احتجاز الرتالء رهن احلبس التحفظي أفضل من ظروف السجناء احملكـوم              ما
ويف سجن بورغ، كان الرتاع بني نزالء السجن املودعني رهن احلبس التحفظـي          . )٨٤(عليهم

مـصدر  وإدارة السجن بسبب منع الرتالء من االحتفاظ بأغراضهم الشخصية يف زنازينـهم             
  .)٨٥(توتر مستمر

بإنشاء غرف آمنة يف املستشفيات الرئيـسية       وأوصت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب        -٦٣
كمـا أوصـت    . يف كل والية لتفادي ربط نزالء السجون باألصفاد إىل أسرَّة املستشفيات          

  .)٨٦(بإجراء الفحوص الطبية مبنأى عن مرأى ومسمع موظفي السجون
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   يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا  -٣  
 أنه على الرغم من أن أملانيا قَبِلت التوصيات الـواردة يف            ١ذكرت الورقة املشتركة      -٦٤

املراقبـة  " من تقرير الفريق العامل الداعية إىل مجلة أمور منـها إقامـة              )٨٧(٢٤-٨١الفقرة  
، )٨٨("Jugendamt يتخذها مكتب الشباب املسمى القضائية الفعالة على القرارات اإلدارية اليت    

وفقاً للقانون األساسي، ميكن دائماً     "وأشارت إىل رّد أملانيا بأنه      . )٨٩(نفَّذفإن تلك الرقابة مل تُ    
، وذكرت  )٩٠(]"الصادرة عن مكتب الشباب   [اللجوء إىل القضاء للطعن يف القرارات اإلدارية        

ري سبيل انتـصاف قـانوين مالئـم، وأن احملـاكم           أن هذا القانون األساسي ال يكفي لتوف      
كذلك ميكن للمكتب املعين بالشباب أن يتجاهل القرار الصادر مـن حمكمـة      . )٩١(تطبقه ال

األسرة، وسترفض احملكمة الدستورية بوجه عام أي شكوى مقّدمة بانتـهاكات مزعومـة             
  .)٩٢(حلقوق اإلنسان بدون تقدمي أية أسباب لرفض الشكوى

 منظمة العفو الدولية عن القلق ألن احلاالت اليت ُيدعى فيها إساءة معاملـة              وأعربت  -٦٥
الشرطة أو استخدامها املُفرط للقوة ال ختضع دائماً لتحقيق سريع، وحمايد ومستقل ومالئـم              

  .)٩٤(ودعت املنظمة أملانيا إىل إنشاء آلية مستقلة للشكاوى املقدمة ضد الشرطة. )٩٣(وفعال
الدولية للقضاء على استغالل األطفال أنه لئن كان بعض الواليات          الشبكة  وذكرت    -٦٦

أنشأ إدارات للتحقيق متخصصة يف مكافحة بغاء األطفال أو االجتار هبم، فإن إنـشاء تلـك    
وأوصت بأن ُتنشئ أملانيا وحدات شرطة      . اإلدارات يتوقف على السلطة التقديرية لكل والية      

 املوارد الالزمة للموظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني        متخصصة على الصعيد الوطين؛ وأن توفر     
  .)٩٥(ووكالء النيابة والقضاة

وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبـا بـأن              -٦٧
تكثف أملانيا جهودها لتوفري التدريب لضباط الشرطة ووكالء النيابة والقضاة لكفالة حتديـد             

 ُترتكَب بدوافع عنصرية حتديداً سليماً ومعاملتها باعتبارهـا جـرائم ذات            مجيع اجلرائم اليت  
  .)٩٦(دوافع عنصرية

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
 أن الشروط القانونية اليت يتعيَّن علـى مغـايري اهلويـة       ٤ذكرت الورقة املشتركة      -٦٨

وحثت أملانيا علـى تنفيـذ      . يف اخلصوصية اجلنسانية استيفاؤها لتغيري أمسائهم تنتهك حقهم       
  .)٩٧(املبادئ التوجيهية لالحتاد األورويب واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف هذا الصدد

وذكرت احلملة من أجل التحويل اجلنسي وحقوق اإلنـسان أن احملـولني جنـسياً                -٦٩
م أولئك الذين غريَّوا نوع     لكن ُيعرَّفون على أهن   " حاالت اختالف جنسي  "ُيقَبلون باعتبارهم    ال

وأشارت أيضاً إىل أن اإلجراءات اخلاصة بتغيري الوضـع الشخـصي           . )٩٨(جنسهم احملدَّد أصالً  
  . هلذا الشخص)٩٩("مضايقة"ملغايري اهلوية اجلنسية، اليت تتطلب تقييماً نفسياً، تشكِّل 
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 التقييديـة   أن سياسـات اهلجـرة   وذكرت رابطة اُألسر والشراكات ثنائية اجلنسية       -٧٠
 عندما ُيهاجر فرد أجنيب من أفـراد        -واملمارسات اإلدارية املتعلقة هبجرة اُألسر أو ملّ مشلها         
 تنتهك احلق يف محاية الزواج واحلياة       -أسرة مواطن ما أو أجنيب مقيم ليلحق به يف بلد إقامته            

  .)١٠٠(األسرية
ُألسر غالباً ما تكون موضع     وذكرت الرابطة أن حجية الوثائق الالزمة إلعادة مشل ا          -٧١

والزوجـان  . )١٠١(تشكك عندما يكون مصدر هذه الوثائق بعض البلدان األفريقية واآلسيوية         
زواج لغرض وحيد هو احلصول على تـصريح        (يف أهنما عقدا زواج مصلحة      " ُيشتبه"اللذان  
  .)١٠٢(مايتعرضان ملمارسات غالباً ما تنتهك خصوصيتهما وتشكّل مهانة وإزعاجاً هل) إقامة

  حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجّمع السلمي  -٥  
أن القـانون   ) OIDAC(ذكر مرصد التعصب والتمييز ضد املسيحيني يف أوروبـا            -٧٢

وليس مثة استثناء يف    . يتطلب من الصيادلة تقدمي األدوية املوصوفة يف غضون الوقت املناسب         
وسيلة اإلجهاض املبكر املعروفة حببة     "للعقاقري الغامضة أخالقياً من مثل      هذا الصدد، بالنسبة    

، حىت لو كان اإلجهاض بعملية جراحية خيـضع حلكـم خـاص باالسـتنكاف               "الصبيحة
 قـانون الـصيدلة  ودعا املرصد إىل االعتراف القانوين حبرية الوجدان للصيادلة يف      . الضمريي

  .)١٠٣(قانون الضمان االجتماعي أو
وشجعت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبا أملانيـا             -٧٣

عدم إسهام التقارير الـيت     كفالة  على إذكاء الوعي بني العاملني يف وسائل اإلعالم بضرورة          
إدامة األفكار املسبَّقة العنصرية والقوالب النمطية وأيضاً بضرورة أداء دور استباقي            تقدمها يف 

افحة هذه األفكار املسبَّقة والقوالب النمطية بدون التعدي علـى اسـتقالل خطهـا              مك يف
  .)١٠٤(التحريري

 أن حمطة تلفزيون ترعاها الدولة أذاعت تقريراً        وذكرت مجعية أنصار احلياة األوروبية      -٧٤
وقالت إن عـدم اهتمـام أملانيـا بوقـف االنتـهاكات            . سلبياً عن موقفها املناصر للحياة    

وجية لوسائل اإلعالم شجع املعارضني للمظاهرات السلمية جلمعية أنـصار احليـاة            اإليديول
  .)١٠٥(األوروبية على مواصلة عرقلتها

 أنه ُحرم من الوصول إىل Deutschland e.Vمركز احلياة ملساعدة األطفال يف أملانيا وذكر   -٧٥
من إظهار معتقداتـه    منع أي شخص     أن   وذكر. )١٠٦(املناطق اليت تقع خارج عيادات اإلجهاض     

عن طريق مظاهرة سلمية أو عن طريق التحـدث مـع أفـراد اجلمهـور يـشكل انتـهاكاً                   
  .)١٠٧(التعبري حلرية
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   التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتيةاحلق يف العمل ويف  -٦  
 أن السياسات املتبعة يف سوق العمل والضمان االجتماعي      ٦ذكرت الورقة املشتركة      -٧٦

فاملرأة اليت  . أدت إىل زيادة التمييز اهليكلي ضد املرأة      والضرائب  الجتماعية  والصحة والرعاية ا  
 يف املائـة عـن أجـر        ٢٣تشغل وظيفة مماثلة للرجل تنال يف املتوسط أجراً يقـل بنـسبة             

  .)١٠٨(الرجل
وذكرت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللـس أوروبـا أن              -٧٧

وحىت مع  . اجرة ال يزالون يعانون من التمييز يف الوصول إىل العمل         األشخاص من خلفية مه   
تكافؤ املؤهالت، جيد املهاجرون وأبناؤهم صعوبة أكرب يف احلصول على عمل مـن بـاقي               

وقدمت اللجنة توصيات، تشمل إطالق محلة إلذكاء الوعي ترمي إىل تغـيري            . )١٠٩(السكان
  .)١١٠(مهاجرةمواقف أصحاب العمل جتاه األشخاص من خلفية 

وذكرت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية التابعة جمللس أوروبا أن من الـصعب      -٧٨
 . الشروط اليت تضعها احملاكم لكي تستطيع النقابات الدعوة إىل القيام بإضراب قـانوين             تلبية

وملا كان ال يسهل على أي جمموعة من العمال أن تشكل نقابة لغرض القيام بإضراب، فـإن              
 .)١١١(للجنة تعترب هذا الوضع خمالفاً للميثاق االجتماعي األورويبا

وذكرت منظمة الفرانسيسكان الدولية أن فشل قانون البغاء واضـح مـن خـالل        -٧٩
الظروف املؤسفة اليت تعمل فيها البغايا، وعدم توافر رعاية صحية للنساء الاليت ليس لـديهن               

  .)١١٢(تأمني طيب، وعدم وجود عقود للعمل
 عن القلق من إمكان جتنيد األحداث يف القوات املسلحة          ٣وأعربت الورقة املشتركة      -٨٠

  .)١١٣(يف السابعة عشرة من العمر مبوافقة والديهم
 جمللس أوروبـا أن البـدالت       ةوذكرت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية التابع       -٨١

  .)١١٤(اق االجتماعي األورويباملدفوعة للمتدربني غري كافية، ومن مث ال تتفق مع امليث

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
ذكرت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية التابعة جمللس أوروبا أنه لـئن كـان               -٨٢

القانون اخلاص باستدامة تأمني املعاشات، حيدد معدالت االشـتراك النظاميـة وحـدودها             
للمحافظة على مستويات املعاشات، فإن القواعد اجلديدة لتعديل املعاشات  القصوى وأهدافها   

  .)١١٥(غريت الصيغة اخلاصة بتعديل املعاشات وخفضتها وأضعفت القوة الشرائية للمتقاعدين
 أن عدداً متزايداً من كبار السن الـذين ولـدوا بـني             ٦وذكرت الورقة املشتركة      -٨٣
ادية الشرقية معرضون خلطر تلقي معاشات تقاعدية        يف الواليات االحت   ١٩٥٢ و ١٩٤٢ عامي

 ١٣,٤ومن املرجح أن تزداد خماطر إفقار هـذه الفئـة مـن             .  يورو شهرياً  ٦٠٠تقل عن   
  .)١١٦(٢٠٢٣ يف املائة حبلول عام ٢٣,٦ إىل
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أن احملكمة الدستورية االحتادية    وذكرت شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء          -٨٤
عانة احملدد يف قانون االستحقاقات اخلاصة مبلتمسي اللجوء غري كاٍف وغـري  ترى أن مبلغ اإل 

دستوري؛ وأن احلق األساسي يف ضمان احلد األدىن للعيش الكرمي ينطبق باملثل على املواطنني              
األملان واألجانب الذين يعيشون يف أملانيا؛ وأنه يتعني على املشرع أن ُيجري علـى الفـور                

  .)١١٧(ون يكفل حداً أدىن للعيش الكرميتنقيحاً هلذا القان
وذكرت شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء أن أملانيا ال تفـي بالتزاماهتـا                -٨٥
وقالت إن الزيادة الكبرية يف مصارف األغذية دليل علـى انعـدام            . يتعلق باحلق يف الغذاء    فيما

تكفي  ماعي لألطفال والشباب ال   وأضافت أن استحقاقات الضمان االجت    . )١١٨(األمن الغذائي 
  .)١٢٠(وأوصت الشبكة بتنفيذ برنامج شامل ملكافحة الفقر. )١١٩(لتحقيق تغذية متوازنة

وذكرت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللـس أوروبـا أن              -٨٦
إجيـارات  دراسات شىت أظهرت أن املهاجرين الذين يعيشون يف أملانيا يدفعون يف املتوسـط            
وأشارت . أعلى مما يدفعه املواطنون األملان لكنهم يعيشون يف مساكن أو شقق سكنية أصغر            

اللجنة أيضاً إىل وجود ممارسات متييزية من قبل مالك العقارات ومديري املمتلكات، تـستند            
  .)١٢١(على سبيل املثال، إىل اسم الشخص أو طالقته يف اللغة األملانية

  ماحلق يف التعلي  -٨  
ذكرت مبادرة العدالة يف اجملتمع املفتوح أن التمييز ضد األطفال املهاجرين ما فتئ يقوض                -٨٧

  مـن ٣٢-٨١حقهم يف التعليم رغم أن أملانيا اختذت خطوات لتنفيذ التوصية الواردة يف الفقـرة   
من مجلة  ودعت املبادرة، ض  . )١٢٣( واملتعلقة بتعليم األطفال املهاجرين    )١٢٢(تقرير الفريق العامل  

أمور، إىل تعديل للقانون العام املتعلق مبكافحة التمييز إلدراج احلماية من التمييز يف التعلـيم؛             
وإدماج املتحدثني باألملانية من غري أهل البلد يف الفصول الدراسية العادية وتزويدهم بـدعم              

  .)١٢٤(الثقافاتإضايف؛ وتوفري تدريب إلزامي للمدرسني على التدريس غري التمييزي واملتعدد 
وذكرت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللـس أوروبـا أن              -٨٨

الدراسات والبحوث أثبتت أن فرص جناح أطفال املهاجرين من اجليل األول والثاين يف النظام              
 يف  املدرسي األملاين ما فتئت تقل إىل حد كبري عن فرص جناح األطفال األملان مع أن رغبتهم               

وأكدت اللجنة على احلاجـة  . )١٢٥(النجاح تعادل رغبة األطفال األملان إن مل تكن أكرب منها  
إىل سياسات تكفل مشاركة أطفال األقليات يف التعليم مشاركة كاملة وعلى قدم املـساواة؛   
ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري داخل املدارس؛ وتدريب املدرسني على العمل يف بيئة            

  .)١٢٦(ة الثقافاتمتعدد
وأوصت اللجنة األوروبية، ضمن مجلة أمور، بوضع برامج تدريبية هادفة تـضمن              -٨٩

قدرة مجيع املدرسني على التقييم املوضوعي ملهارات الطالب الذين حيق هلم االلتحاق مبرحلة             
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مل تكن  عب األكادميية األدىن مرتبة، ما      الدراسة الثانوية، وكفالة عدم إرسال الطالب إىل الشُ       
  .)١٢٧(هناك ضرورة مطلقة لذلك

وذكر مرصد التعصب والتمييز ضد املسيحيني يف أوروبا أن االلتحـاق باملـدارس               -٩٠
وُيشترط علـى األطفـال     . إلزامي، وال ميكن للوالدين أن خيتارا تدريس أطفاهلما يف املرتل         

وُيعاقب الوالـدان   . حضور دروس التثقيف اجلنسي اليت يتلقون فيها أفكاراً متحررة أخالقياً         
  .)١٢٨(املسيحيان إذا أوقفا أطفاهلما عن حضور هذه الدروس

  احلقوق الثقافية  -٩  
وذكرت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبا أن على             -٩١

  .)١٢٩(أملانيا أن تضمن حتويل دعمها للثقافة اليهودية إىل إجراءات حمددة
اق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات إىل انتهاج سياسات متكن           ودعا امليث   -٩٢

ضمان البـث يف اإلذاعـة      ومن استخدام لغات األقليات يف املعامالت مع اإلدارة واحملاكم؛          
والتلفزيون باللغة الدامنركية، واللغة األملانية الدارجة، واللغة السوربية، ولغة فريزيا الـشمالية            

  .)١٣٠(، ولغة فريزيا ساترولغة الروماين

  األقليات  -١٠  
وذكر امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أن هناك افتقـاراً إىل الوضـوح يف توزيـع          -٩٣

املسؤوليات بني احلكومة االحتادية وسلطات الواليات والسلطات احمللية بشأن محاية األقليات           
  .)١٣١(القومية مما يؤدي إىل ترتيبات متويل عام معقدة ومربكة

وذكرت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبا أن أفراد             -٩٤
الطائفتني املسلمة والتركية يكابدون غالباً التمييز يف احلياة اليومية ويواجهون الـصعوبات يف             

ـ    . ويتأثر األطفال بظاهرة اخنفاض نتائجهم املدرسية     . جمايل العمل واإلسكان   ن وقد أبلـغ ع
  .)١٣٢(حاالت متييز ميارسه املدرسون

وذكرت اللجنة أن النساء املسلمات يواجهن صعوبات يف إجيـاد عمـل بـسبب                -٩٥
. )١٣٣(ارتدائهن احلجاب وأن عدداً من الواليات سن قانوناً حيظر ارتداء احلجاب يف املدارس            

ن القانون ذاتـه،    كذلك ترتبت على املناقشة العامة بشأن ارتداء احلجاب آثار أكثر ضرراً م           
  .)١٣٤(حيث صورت املرأة املسلمة على أهنا مقهورة وتابعة

وذكرت اللجنة أن السود يعانون من الضعف بوجه خاص إزاء العنف العنـصري               -٩٦
إذا جلؤوا إىل الشرطة طلباً     " من الدرجة الثانية  "يعامل الضحايا السود باعتبارهم أشخاصاً       إذ

. هباحيتذى  للتمييز يف العمل وال جيدون إال مناذج مهنية قليلة          ويتعرض السود   . )١٣٥(ملساعدهتا
  .)١٣٦(يف نظام التعليمالقائم كما يعانون من نظام التوجيه 
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وذكرت اللجنة أن أعضاء طائفيت الروما والسينيت يعانون من التمييز، ال سـيما يف                -٩٧
ريخ هـاتني الطـائفتني،     وغالباً ما ال يكون املدرسون ملمني بتـا       . جمايل اإلسكان والتعليم  

ويسود بوجه عام منـاخ غـري       . يؤدي إىل إدامة القوالب النمطية السلبية السائدة عنهما        مما
مؤات بسبب اآلراء عن طائفيت الروما والسينيت اليت تبثها وسائل اإلعالم والـشرطة، علـى               

  .)١٣٧(السواء

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١١  
 أن قانون اهلجرة ال يعطي األولوية للمـصاحل الفـضلى           ٥شتركة  ذكرت الورقة امل    -٩٨

وأشارت إىل ضرورة اختاذ تدابري مالئمة لضمان أخـذ         . للطفل، وفقاً التفاقية حقوق الطفل    
املصاحل الفضلى للطفل يف االعتبار يف مجيع القرارات اإلدارية، والـسياسات، واخلـدمات،             

أ من  ١٨لية عن رأي مماثل، ودعت إىل إلغاء املادة         وأعربت منظمة العفو الدو   . )١٣٨(والربامج
أ الواردة  ٣٤ من املادة    ٢والفقرة  ") إجراءات املطار "املعروف باسم   (قانون إجراءات اللجوء    
  .)١٣٩(يف قانون إجراءات اللجوء

ودعت منظمة العفو الدولية أملانيا إىل االمتثال للقوانني واملعايري الدوليـة اخلاصـة               -٩٩
وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك قانون االحتاد األورويب لـدى النظـر يف احتجـاز               بالالجئني  

  .)١٤٠(ملتمسي اللجوء وإبقائهم رهن االحتجاز
 أهنا، يف ضوء ممارسات أملانيـا اجليـدة فيمـا يتعلـق       ٣وذكرت الورقة املشتركة      -١٠٠

انية املختـصة   باالستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية، تشعر بالدهشة ألن احملاكم األمل         
باللجوء مل تعترف بشكل مستمر باحلق يف اللجوء ملن يفرون من التجنيد يف البلـدان الـيت                 

ال توجد فيها أحكام خاصة باالستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية وإما توجد فيها              إما
  .أحكام غري كافية يف هذا الصدد

لزمة يف حـاالت الترحيـل       م ات أنه لئن كانت السلط    ٦وذكرت الورقة املشتركة      -١٠١
بتقييم ما إذا كان الشخص املرحَّل قادراً على السفر، فإن ذلك التقييم ال حيـدث غالبـاً يف                  

  .املمارسة، حىت وإن كانت حالة الشخص املرحَّل تنم عن مرضه
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